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KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA     

Nazwa modułu/przedmiotu   Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

Kod: MK_44 

Kierunek studiów 

KOSMETOLOGIA 

Profil kształcenia: 

praktyczny 

 

Rok/semestr 

I/I 

 

 

Specjalność  Język wykładowy:  

polski 

Status modułu:  

obligatoryjny 

Godziny: 4/4 Liczba punktów ECTS: 

0  Wykłady  

4/4 

Ćwiczenia/Laboratoria  

- 

Projekty/seminaria 

- 

Stopień studiów 

I 

Forma studiów 

stacjonarne/niestacjonarne 

Obszary kształcenia 

OM_1 

Podział ECTS* 

100%  

Rodzaj modułu  w programie studiów: kształcenia ogólnego 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:  

brak 

 

                                                                                

                                                                                  Cel kształcenia: 

 

C1 -   Zapoznanie się ze źródłami prawa pracy w Polsce., prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika oraz 

poznanie podstawowych definicji ergonomii. 
 

Treści kształcenia: 

Wykłady 

1. Nadzór nad warunkami pracy – organy nadzoru zewnętrznego i organy nadzoru wewnętrznego. Obowiązki i 
uprawnienia pracodawcy. Obowiązki i uprawnienia pracownika. Obowiązki 
osób kierującymi pracownikami. 

2. Materialne warunki pracy: rzeczowe warunki pracy, czynniki biologiczne, czynniki chemiczne, czynniki fizyczne. 
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy, ich podział, oddziaływanie na człowieka 
oraz sposoby ograniczenia tych zagrożeń.  Ocena ryzyka zawodowego 

3. Ergonomia jako interdyscyplinarna dziedzina nauki. Kierunku działania ergonomii. Zastosowanie ergonomii w 
środowisku człowieka. Korzyści wynikające ze stosowania osiągnięć ergonomii oraz straty powodowane niską 
jakością ergonomiczną. 

4. Wypadki przy pracy. Pojęcie wypadku przy pracy. Warunki zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek przy pracy. 
Rodzaje wypadków przy pracy. Przyczyny wypadków przy pracy. Wypadki traktowane na równi z wypadkami 
przy pracy oraz wypadki w drodze od pracy i z w drodze z pracy. Koszty wypadków przy pracy. Działania 
prewencyjne – koszty i zyski. 
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Piśmiennictwo podstawowe:  

1. Dział X Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U.  1974 nr 24 poz. 141 ze zm.) 
2. Lewicki L., Sadłowska-Wrzesińska J., Istotne aspekty BHP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki 

w Poznaniu, Poznań 2014 

3. Butlewski M., Tytyk E., Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy – podręcznik, Wydawnictwo: 
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 

4. Kowal E., Ekonomiczno - społeczne aspekty Ergonomii, Warszawa-Poznań 2002 

Końcowa forma zaliczenia modułu :   zaliczenie bez oceny 

   


